
PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO Ime in sedež šole 

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO NA POHORJU 
Šmartno na Pohorju 24 a,  2315  Šmartno na Pohorju  

PODATKI O VLAGATELJU/ VLAGATELJICI □ mati   □ oče   □ druga oseba 
Ime in priimek 
 
 

Naslov 

 

PODATKI O UČENKI, UČENCU 
Ime in priimek 

 
 

Naslov 

 

EMŠO UČENKE, UČENCA 
 

Razred 
in oddelek 

 __ . a 
 

Izobraževalni program:  
OSNOVNOŠOLSKI 

             

PRIJAVA  
Prijavljam učenko/učenca za šolsko leto 2021/22  
                                                                                                                * OBKROŽITE ŠTEVILKO PRED IZBRANO MOŽNOSTJO. 

1.  na ZAJTRK     od 1. 9. 2021 dalje 
2.  na MALICO   od 1. 9. 2021 dalje 

3.  na KOSILO    od 1. 9. 2021 dalje 
 

                                           

 I Z J A V A    VLAGATELJA – VLAGATELJICE: 
 

Izjavljam, da sem seznanjen - seznanjena:   
 
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane, 

 

- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije, 

 

- z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano, 

 

- z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane in   

pravočasno odjaviti posamezni obrok ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen (vsaj 

en dan prej).  

 
Datum: ………   MAJ  2021                                      Podpis vlagatelja – vlagateljice: __________________  

 

 
ROK VRAČILA razredničarki: V četrtek, 27. 5. 2021.  Najlepša hvala.    
_______________________________________________________________________________________ 

 

N A V O D I L A: 
 

1.  Prijavo izpolnijo vsi, ne glede na to, ali so plačniki oziroma ali imajo subvencionirano 
prehrano. 
 
2. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU/VLAGATELJICI« vlagatelj/ica vpiše svoje ime in priimek ter 
naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka).  
 
3. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsta obroka, na katerega vlagatelj/ica prijavlja učenko, učenca oz. se 
pri posameznem obroku  vpiše datum začetka, v kolikor je drugačen od navedenega.   
 
 
 
 



INFORMACIJE  O  SUBVENCIJI  šolske prehrane   
 
Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova 

družina veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od prvega šolskega 

dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo. Subvencija prehrane se 

prizna za obdobje enega šolskega leta. 

 

a) Do polne subvencije oziroma BREZPLAČNE MALICE so  u p r a v i č e n i 
učenci oz. učenke: 

 ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico, 

 kjer povprečni mesečni dohodek v družini na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 563,60 €. 

 

b) Polna subvencija kosila oz. BREZPLAČNO KOSILO  p r i p a d a  učencem 
oz. učenkam: 

 ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo, 

 pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v veljavni 

odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji,  ne presega 382,82  €.  
 

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in 

drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.  

 

c)  Do subvencije za malico in kosilo so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v       

rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino. 

Upravičeni so tudi prosilci za azil.  

  

 
OPOMBA: Vse informacije o subvencionirani šolski prehrani tudi najdete na spletni 

strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na portalu  

eUprava.   

 
https://www.gov.si - Subvencije prehrane za učence in dijake. 
 
https://e-uprava.gov.si – Subvencija za prehrano  (eUprava). 
 

VIR:    

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L) 

  
 

H v a l a za vaše sodelovanje.   Lep pozdrav, svetovalna služba. 

https://www.gov.si/
https://e-uprava.gov.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0058
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999


 

 


